REPORTAGE

Premiär VoF på
Järvaveckan
Karin Noomi Karlsson rapporterar om VoF:s premiär som deltagare vid Järvaveckan.
Almedalen blir allt mer populär bland allmänheten och numera är det både hutlöst dyrt och näst intill
omöjligt att ordna ett vettigt boende i samband med evenemanget. VoF brukar skicka några delegater till ”Öjn”,
men i år bestämde vi oss för att testa något nytt istället.
Ett gäng skeptiker tog därför sitt pick och pack och drog
till Spånga IP och Järvaveckan där vi 12-13 juni träffade människor från världens alla hörn, pratade skepticism,
värvade medlemmar, krängde tishor och Folkvett samt
gav goda råd om hur man gör för att starta en studiecirkel
för att informera sina grannar om det farliga med vaccinmotstånd.
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VoF-prylar för hugade spekulanter. Foto: Karin Noomi Karlsson
Pontus Böckman och My Johansson i väntan på besökarna.
Foto: Karin Noomi Karlsson

Järvaveckans mål är att minska avståndet mellan folket
och de folkvalda. Det är gott om myndigheter och organisationer som finns på plats, men här hittar vi också föreningar och ett jobbtorg där jobbsökande kunde passa på
att prata med olika företag som söker ny personal. Partiledare och andra företrädare för riksdagspartierna fanns på
plats och pratade med folk och lät sig intervjuas av både
allmänheten och medierna. Det blev, som utlovat, en mötesplats för dynamiska möten mellan tillresta och boende
i närområdet.
I vår monter kunde man inte bara handla VoF-prylar. Pontus Böckman hade tagit fram ett ”diplomeringstest” för att kunna visa intresserade besökare hur lite som
faktiskt krävs för att till exempel bli en diplomerad eller
certifierad beteendevetare eller kraniosakral terapeut. Det
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Vågar du trycka på knappen?
Foto: Karin Noomi Karlsson

Dan Katz och Pontus Böckman.
Foto: Karin Noomi Karlsson

krävs nämligen inget mer än att man skriver sitt namn på
ett diplom eftersom dessa certifieringar mestadels är bluff.
Dan Katz fick tillfälle att prata med elever med siktet
inställt på psykologutbildningen, men även diskussioner
kring ”diplomeringstestet” och personlighetstester i samband med rekryteringar kom upp i samtalen med våra
besökare. Tidvis var det full fart i montern, men så fort
någon av områdets scener hade besök av partiledarna så
kunde vi ta en välförtjänt paus.
Pontus blev dessutom intervjuad av några skolungdomar som var på plats för att göra reportage med intressanta personer. De var väl förberedda och vår ordförande fick
möjlighet att prata om vår verksamhet och varför vi fanns
på plats under Järvaveckan.
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Pontus in action. Foto: Karin Noomi
Karlsson

Järvaveckan pågick 12-16 juni i år men eftersom det
var premiär för VoF i år så bokade vi bara de två första
dagarna den här gången. Testet föll väl ut, ordföranden
verkade nöjd och det lutar åt att vi hakar på nästa år igen.
Järvaveckan är en ny kontaktyta för VoF och det ska vi
passa på att utnyttja. Är du intresserad av att delta i nästa
års Järvavecka? Hör av dig till oss. Kontaktuppgifter hittar
du på vof.se som vanligt.
Karin Noomi Karlsson
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